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املعرفية لدى طلبة جامعة  األمناطالنضج الديني وعالقته ب
 الريموك  

 
 عدنان يوسف العتوم

 أمين يوسف أبو ناجي
 

 كلية التربية -جاهعة اليرهوك 

 قسن علن النفس اإلرشادي والتربوي

 

 

الدراسة إلى الكشؼ عف النضج الديني وعالقتو ىدفت ىذه _الممخص
المعرفية لدى طمبة  جامعة اليرموؾ. ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ  األنماطب

الصورة ) استخداـ مقياس النضج الديني, واختبار األشكاؿ المتضمنة
( طالبًا وطالبًة مف طمبة جامعة 732. تكونت عينة الدراسة مف )(الجمعية
اختيارىـ بالطريقة القصدية موزعيف عمى التخصصات العممية تـ  اليرموؾ,

. أظيرت نتائج الدراسة أف مستوى النضج الديني جاء بدرجة اإلنسانيةو 
 الذي جاء منخفضاً.التفكير الديني بعد عدا واالبعاد ما مرتفعة عمى األداة 

المعرفية فقد أظيرت  األنماطأما بالنسبة لمستوى األداء عمى اختبار 
 وأشارت طمبة يميموف إلى االعتماد عمى المجاؿ اإلدراكي. التائج أف الن

مستوى النضج الديني  بيفالنتائج إلى وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيًا 
المعرفية ككؿ, وأف ىذه العالقة ارتبطت بيف مستوى التفكير   األنماطو 

كي, في الديني وبيف نمط االستقالؿ عف المجاؿ اإلدرا اإلنفتاحالديني و 
حيف لـ يظير أي ارتباط بيف مستويي الدافعية الدينية والحدس الديني مع 

كما أظيرت النتائج وجوَد فروٍؽ ذاِت داللة إحصائية  المعرفية.  األنماط
في حيف لـ  ,اإلناثفي مستوى النضج الديني تعزى ألثر الجنس ولصالح 

لتخصص يظير أي فرؽ داؿ في مستوى النضج الديني يعزى لمتغير ا
فقد أظيرت النتائج وجود فروؽ  ,األكاديمي. وأما بالنسبة لألنماط المعرفية

ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص األكاديمي ولصالح 
 وعدـ وجود فروؽ دالة تعزى لمتغير الجنس.  ,التخصصات العممية

: النضج الديني, النمط المعرفي, التديف الجوىري, الكممات المفتاحية
الديني, الحدس  اإلنفتاحالتديف الظاىري, الدافعية الدينية, التفكير الديني, 

 الديني, المعتمد عمى المجاؿ, المستقؿ عف المجاؿ.  

 

 مقدمةال.1

لقد كاف لمديف الدور األكبر في صياغة النظـ االجتماعية لقد كاف لمديف الدور األكبر في صياغة النظـ االجتماعية           
فقد وجدت األمـ فقد وجدت األمـ   ..الجمعي لمشعوب القديمة والحديثةالجمعي لمشعوب القديمة والحديثة  والفردية والعقؿوالفردية والعقؿ

في الديف منظومة القيـ الشاممة التي تحكـ سموؾ أفرادىا في في الديف منظومة القيـ الشاممة التي تحكـ سموؾ أفرادىا في 
عالقتيا مع الخالؽ والمخموؽ. لذلؾ ال تجد أمة مف أمـ األرض إال عالقتيا مع الخالؽ والمخموؽ. لذلؾ ال تجد أمة مف أمـ األرض إال 

ف ديف اإلسالـ ما ترؾ مجااًل يمس   وليا ديف تتبعووليا ديف تتبعو ف ديف اإلسالـ ما ترؾ مجااًل يمس وا  مف مف   األنسافاألنسافوا 
لفردي أو الجمعي إال وقد ترؾ لفردي أو الجمعي إال وقد ترؾ قريب أو بعيد سواء عمى المستوى اقريب أو بعيد سواء عمى المستوى ا

بنعمة العقؿ وفضمو عمى بنعمة العقؿ وفضمو عمى   األنسافاألنساففقد أكـر ا فقد أكـر ا   فيو بصمتو وأثره.فيو بصمتو وأثره.
سائر المخموقات بالتكميؼ والعبودية ثـ جمع لو مع ذلؾ المشاعر سائر المخموقات بالتكميؼ والعبودية ثـ جمع لو مع ذلؾ المشاعر 

وأف اإلسالـ راعى في تشريعاتو وأف اإلسالـ راعى في تشريعاتو لوجدانية والحاجات الجسدية. لوجدانية والحاجات الجسدية. اا
يطغى يطغى عممية الضبط والموازنة في الشخصية اإلسالمية بحيث ال عممية الضبط والموازنة في الشخصية اإلسالمية بحيث ال 

  ..الجانب المادي عمى الروحي وال الروحي عمى الماديالجانب المادي عمى الروحي وال الروحي عمى المادي

وبيذا االتزاف وبيذه الشمولية استطاع الديف اإلسالمي أف يؤثر وبيذا االتزاف وبيذه الشمولية استطاع الديف اإلسالمي أف يؤثر           
  إلىإلى  [[11]]  فقد أشار النوبيفقد أشار النوبي  متديف المسمـ بكافة مجاالت حياتو.متديف المسمـ بكافة مجاالت حياتو.عمى العمى ال

بحقيقة نفسو ومكانتو في بحقيقة نفسو ومكانتو في   األنسافاألنسافؼ ؼ أف التديف بديف اإلسالـ يعر  أف التديف بديف اإلسالـ يعر  
التوازف يؤدي التوازف يؤدي   , ويرى أف ىذا, ويرى أف ىذاالوجود وغايتو مف وجوده في ىذه الحياةالوجود وغايتو مف وجوده في ىذه الحياة
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, كما ويؤدي إلى األمف النفسي , كما ويؤدي إلى األمف النفسي اآلحرةاآلحرةفي الدنيا و في الدنيا و   األنسافاألنسافإلى سعادة إلى سعادة 
ـْ َيْمِبُسوا ﴿﴿: : ىىمستشيدًا بقولو تعالمستشيدًا بقولو تعال ـْ َيْمِبُسوا الَِّذيَف آَمُنوا َوَل ـْ ِبُظْمـٍ الَِّذيَف آَمُنوا َوَل ـْ ِبُظْمـٍ ِإيَماَنُي ُأوَلِئَؾ ُأوَلِئَؾ   ِإيَماَنُي

ـُ اأَلْمفُ  ـُ اأَلْمفُ َلُي ـْ ُمْيَتُدوفَ   َلُي ـْ ُمْيَتُدوفَ َوُى       ..[[22]]﴾﴾َوُى

كما كما   بأىمية الديف في العمـو النفسيةبأىمية الديف في العمـو النفسية  ت الدراساتت الدراساتقد اىتمقد اىتمو و 
  ،،  [[77]]التؿالتؿ،،  [[66]]التؿالتؿ  ،،[[55]]وسىوسىمم  ،،[[44]]نجاتينجاتي  [[33]]بيرتبيرت))في دراسة:في دراسة:
حيث تناولت حيث تناولت   MMeeaannddooww  ،،BByyrrnneerr    (([[1100]][[99]]  ،،  [[88]]عبد العاؿعبد العاؿ

  ،،الشخصيةالشخصيةو و   ,,واألخالقيةواألخالقية  ،،ةةاإلنفعالياإلنفعاليالجوانب الجوانب و و التديف التديف   العالقة بيفالعالقة بيف
إال أف ىذه الدراسات لـ تيتـ بالمتغيرات إال أف ىذه الدراسات لـ تيتـ بالمتغيرات   ..والدافعيةوالدافعية  ،،والصحة النفسيةوالصحة النفسية

  يايامع العمـ أنمع العمـ أن  اإلنسانياإلنسانيكمتغيرات مؤثرة ومحددة لمسموؾ كمتغيرات مؤثرة ومحددة لمسموؾ   كثيراكثيراالعقمية العقمية 
مف عمميات عقمية كالتفكير واإلدراؾ مف عمميات عقمية كالتفكير واإلدراؾ   ااما فييما فييللاألىـ األىـ   اتاتالمتغير المتغير 

أف أف قاؿ عمماء المسمميف قاؿ عمماء المسمميف   وكيفية معالجتو لممعمومات حتىوكيفية معالجتو لممعمومات حتىتباه تباه نناألاألو و 
  ..اإلنسانياإلنسانيالموجو لمسموؾ الموجو لمسموؾ   العقؿ ىو مناط التكميؼ ألنوالعقؿ ىو مناط التكميؼ ألنو

ؤثر بالعمميات العقمية العميا وطرؽ ؤثر بالعمميات العقمية العميا وطرؽ تت  الديف اإلسالميالديف اإلسالمي  تعاليـتعاليـ  ففإإ          
وتعمؿ عمى تغييرىا في نفس وتعمؿ عمى تغييرىا في نفس   --أي بشكؿ العممياتأي بشكؿ العمميات--ووالتفكير وأنماطالتفكير وأنماط
ولئف كاف ولئف كاف .  .  المعرفيالمعرفي  عمى تغيير المحتوىعمى تغيير المحتوى  فيوفيو  عمؿعمؿتتالوقت الذي الوقت الذي 

في في   اإلنسانياإلنسانيية أىميتيا في توجيو السموؾ ية أىميتيا في توجيو السموؾ لمعمميات العقمية والمعرفلمعمميات العقمية والمعرف
ي فرض نفسو في ي فرض نفسو في حد أىـ المتغيرات الذحد أىـ المتغيرات الذأأ، فأف ، فأف عمـ النفس اإلسالميعمـ النفس اإلسالمي
, ولو صمة وأثر شديد عمى العمميات العقمية , ولو صمة وأثر شديد عمى العمميات العقمية عمـ النفس التربويعمـ النفس التربوي

  CCooggnniittiivvee))المعرفية المعرفية   األنماطاألنماط  مفيـومفيـوىو ىو والتفكير مف جية أخرى, والتفكير مف جية أخرى, 

SSttyyllee)),,   بشكؿ بشكؿ إلى الدراسات النفسية إلى الدراسات النفسية المفيـو الذي وجد طريقو المفيـو الذي وجد طريقو
  في كؿ مف دراسات الشخصيةفي كؿ مف دراسات الشخصية  تأثيره وحضورهتأثيره وحضوره  أثبتأثبتقد قد و و   كبركبرأأ

أساليب وطرؽ أساليب وطرؽ في في و و , , والدراسات االجتماعية والسياسية واالقتصاديةوالدراسات االجتماعية والسياسية واالقتصادية
والمعمـ والمتعمـ ومناىج والمعمـ والمتعمـ ومناىج   التدريس وحؿ المشكالت وتكنولوجيا التعميـالتدريس وحؿ المشكالت وتكنولوجيا التعميـ

  ..[[1111]]  التدريسالتدريس

التمييز التمييز   إلى ضرورةإلى ضرورة  [[1122]]ألبورت وروسألبورت وروس: يشير : يشير النضج الدينيالنضج الدينيمفيـو مفيـو 
؛ ؛ عف طريؽ وصؼ الشخصعف طريؽ وصؼ الشخص  لتديف الظاىريلتديف الظاىريبيف التديف الجوىري وابيف التديف الجوىري وا

يستخدـ الديف ألغراضو يستخدـ الديف ألغراضو   شخصشخصفالرجؿ المتديف ظاىريًا ىو فالرجؿ المتديف ظاىريًا ىو 
الشخصية بمعنى أف الديف يحقؽ لو األمف النفسي واالستقرار الشخصية بمعنى أف الديف يحقؽ لو األمف النفسي واالستقرار 

وانشغاؿ الوقت والمنزلة االجتماعية والتبرير الذاتي, وعبادتو وفيمو وانشغاؿ الوقت والمنزلة االجتماعية والتبرير الذاتي, وعبادتو وفيمو 
  ( كما( كماUUttiilliittaarriiaann( ونفعيًا )( ونفعيًا )IInnssttrruummeennttaallكاًل أليًا )كاًل أليًا )يأخذ شيأخذ شلمديف لمديف 
, وأما , وأما بالعادات والتقاليدبالعادات والتقاليد  الب أف يكوف دينو موروثًا متأثراً الب أف يكوف دينو موروثًا متأثراً أف الغأف الغ

وكؿ وكؿ   ,,لديفلديففيو يجد الدافعية األساسية في افيو يجد الدافعية األساسية في ا  الشخص المتديف جوىرياً الشخص المتديف جوىرياً 
( إنما تكوف أقؿ أىمية عنده ( إنما تكوف أقؿ أىمية عنده PPrriimmaarryy  NNeeeeddssت األساسية )ت األساسية )ااالحاجالحاج

ـ ـ ئئد وسريع عمى تغيير صفاتو لكي تالد وسريع عمى تغيير صفاتو لكي تالجاجا  ويعمؿ بشكؿويعمؿ بشكؿ، ، مف الديفمف الديف
الديف وذلؾ عف طريؽ التمثؿ التاـ لمفاىيـ وقيـ الديف ثـ اتباعيا الديف وذلؾ عف طريؽ التمثؿ التاـ لمفاىيـ وقيـ الديف ثـ اتباعيا 

  عمى قدر اإلمكاف. عمى قدر اإلمكاف. 

نوعية ودرجة امتالؾ الفرد لمدافعية وااللتزاـ نوعية ودرجة امتالؾ الفرد لمدافعية وااللتزاـ ىو ىو   النضج الدينيالنضج الدينيو و           
ولذلؾ ولذلؾ   التفكير الديني. التفكير الديني.   فيفي  تعقيدتعقيدالاللتمايز و لتمايز و عمى درجة اعمى درجة اويدلمويدلم  الدينيالديني
  األنسافاألنساففيو نمط التزاـ في الديف بحيث يندفع فيو نمط التزاـ في الديف بحيث يندفع   التديف الجوىريالتديف الجوىريفأف فأف 

نحو التديف بقوة داخمية عميقة وتفكير ديني معقد ويعيش الديف نحو التديف بقوة داخمية عميقة وتفكير ديني معقد ويعيش الديف 
فيو نمط التزاـ في الديف بحيث يندفع فيو نمط التزاـ في الديف بحيث يندفع   التديف الظاىريالتديف الظاىريوأما وأما   بكميتو.بكميتو.

نحو الديف بشكؿ سطحي وييتـ بالتديف بشكؿ يعود عميو بالمنفعة نحو الديف بشكؿ سطحي وييتـ بالتديف بشكؿ يعود عميو بالمنفعة 
  مع تفكير ديني بسيط.مع تفكير ديني بسيط.

باتسوف وفينتيس باتسوف وفينتيس ركز ركز   ،،راسات ألبورت ونظريتوراسات ألبورت ونظريتووبناء عمى دوبناء عمى د          
أو أو أنماط التديف بالجمود الفكري والتعصب أنماط التديف بالجمود الفكري والتعصب عمى عالقة عمى عالقة   [[1133]]

بمعنى االستعداد لمبحث عف الديف وطرح األسئمة بمعنى االستعداد لمبحث عف الديف وطرح األسئمة   الديني,الديني,  اإلنفتاحاإلنفتاح
عدة عدة التوجو التوجو وتضمف ىذا وتضمف ىذا   ,,((RReelliiggiioonn  aass  QQuueessttالوجودية )الوجودية )

البعيد عف التعصب مثؿ استعماؿ البعيد عف التعصب مثؿ استعماؿ مؤشرات تدؿ عمى النضج الديني مؤشرات تدؿ عمى النضج الديني 
الشؾ الشؾ (, واستعماؿ منيج (, واستعماؿ منيج SSeellff--CCrriittiicciissmmالنقد الذاتي في التديف)النقد الذاتي في التديف)

لإلجابة عف األسئمة لإلجابة عف األسئمة واالستعداد واالستعداد   ,,((RReelliiggiioouuss  DDoouubbtt))في الديف في الديف 
  RReeaaddiinneessss  ttoo  ffaaccee  eexxiisstteennttiiaall))الوجودية بتفكير منفتح الوجودية بتفكير منفتح 

qquueessttiioonnss,),)  مكانية تعديؿ الديف )مكانية تعديؿ الديف )وحتى إوحتى إOOppeennnneessss  ttoo  

cchhaannggee))   . .  

أف التديف الجوىري يجعؿ أف التديف الجوىري يجعؿ   [[1155]]ويرى الحجار ورضواف ويرى الحجار ورضواف 
الفرد يتجاوز حدود ذاتو ويتخطاىا بالوعي الشامؿ الممتد خارج الفرد يتجاوز حدود ذاتو ويتخطاىا بالوعي الشامؿ الممتد خارج 
الذات إلى الكوف كمو كما أنو يوجو الفرد إلى وجود أعمى تمتـز بو الذات إلى الكوف كمو كما أنو يوجو الفرد إلى وجود أعمى تمتـز بو 
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الذات وتحتكـ إليو في ميزانيا األخالقي حيث إف التديف الجوىري الذات وتحتكـ إليو في ميزانيا األخالقي حيث إف التديف الجوىري 
موؾ الظاىري والضمير الداخمي في حيف موؾ الظاىري والضمير الداخمي في حيف يدعوا إلى التكامؿ بيف السيدعوا إلى التكامؿ بيف الس

أف التديف الظاىري يتعمؽ بالعبادات والمعامالت الظاىرة وقد ال أف التديف الظاىري يتعمؽ بالعبادات والمعامالت الظاىرة وقد ال 
يرتبط ىذا مع وازع داخمي جوىري فترى ىذا النمط مف التديف يرتبط ىذا مع وازع داخمي جوىري فترى ىذا النمط مف التديف 
يصمي ويصـو بصورة تقميدية موروثة وىو في الوقت نفسو يأكؿ يصمي ويصـو بصورة تقميدية موروثة وىو في الوقت نفسو يأكؿ 

  الربا ويكذب ويغش.الربا ويكذب ويغش.

المعرفية ىو المعرفية ىو   األنماطاألنماطعرؼ عرؼ   أوؿ مفأوؿ مفإف إف : : المعرفيةالمعرفية  األنماطاألنماطمفيـو مفيـو 
( ( WWiittkkiinn,,  MMoooorr,,  GGooooddeennoouugghh  &&  CCooxxويتكف وزمالؤه )ويتكف وزمالؤه )

عمى أنيا بعد أو خاصية تظير في عمى أنيا بعد أو خاصية تظير في   [[1166]]  في العتـوفي العتـوالمشار اليو المشار اليو 
اإلدراكية وتعبر عف طريقتو الخاصة في التعامؿ مع اإلدراكية وتعبر عف طريقتو الخاصة في التعامؿ مع   قدرات الفردقدرات الفرد

المعمومات مف حيث استقباليا وترميزىا واالحتفاظ بيا واستخداميا. المعمومات مف حيث استقباليا وترميزىا واالحتفاظ بيا واستخداميا. 
المعرفية بمثابة الفروؽ الفردية الثابتة نسبيًا بيف المعرفية بمثابة الفروؽ الفردية الثابتة نسبيًا بيف   األنماطاألنماط  تعد  تعد    لذلؾلذلؾ

األفراد في طرؽ تنظيـ المدركات والخبرات وتكويف وتناوؿ األفراد في طرؽ تنظيـ المدركات والخبرات وتكويف وتناوؿ 
  نماطنماطتعريفات الباحثيف لألتعريفات الباحثيف لأل  [[1177]]ص الشرقاوي ص الشرقاوي لخّ لخّ قد قد و و . . المعموماتالمعمومات

المعرفية وجعميا تكوينات نفسية ال تتحدد بجانب واحد مف جوانب المعرفية وجعميا تكوينات نفسية ال تتحدد بجانب واحد مف جوانب 
ـ في تفسير الفروؽ الفردية بيف األفراد ـ في تفسير الفروؽ الفردية بيف األفراد الشخصية كما أنيا تسيالشخصية كما أنيا تسي

فيرى أف فيرى أف   [[1166]]أما العتـوأما العتـو  لمكثير مف المتغيرات المعرفية والوجدانية.لمكثير مف المتغيرات المعرفية والوجدانية.
المعرفية تدؿ عمى األساليب والطرؽ المفضمة مف قبؿ المعرفية تدؿ عمى األساليب والطرؽ المفضمة مف قبؿ   األنماطاألنماط

األفراد لمعالجة المعمومات لتصؼ النمط التقميدي لتفكير الفرد األفراد لمعالجة المعمومات لتصؼ النمط التقميدي لتفكير الفرد 
دراكو وطرؽ تصرفو في مواقؼ معينة.  دراكو وطرؽ تصرفو في مواقؼ معينة. وا    وا 

المعرفية, مثؿ المعرفية, مثؿ   األنماطاألنماطاتفؽ معظـ الباحثيف في مجاؿ اتفؽ معظـ الباحثيف في مجاؿ                 
    ،،[[1188]]الفرماويالفرماوي، ، [[1166]]  العتـوالعتـو، ، [[1177]]  الشرقاويالشرقاويو و   [[2277]]وزمالؤهوزمالؤه  تكفتكفييو و 

تتعمؽ بشكؿ تتعمؽ بشكؿ مثؿ أنيا مثؿ أنيا   المعرفيةالمعرفية  نماطنماطعمى خصائص عامة لألعمى خصائص عامة لأل
(  أكثر مف كونيا متعمقة بمحتواه (  أكثر مف كونيا متعمقة بمحتواه FFoorrmm))النشاط المعرفي لإلنساف النشاط المعرفي لإلنساف 

((CCoonntteenntt))و و   النسبي,النسبي,تصؼ بالثبات تصؼ بالثبات ، ت، ت( ثنائية القطب( ثنائية القطبBBiippoollaarr)) ، ،
تسيـ بشكؿ فّعاؿ في تسيـ بشكؿ فّعاؿ في حيث حيث مف األبعاد األساسية في الشخصية مف األبعاد األساسية في الشخصية   وأنياوأنيا

, فدراسة الشخصية ال , فدراسة الشخصية ال اإلنفعالياإلنفعاليؾ المعرفي واالجتماعي و ؾ المعرفي واالجتماعي و تفسير السمو تفسير السمو 
  اإلنفعالياإلنفعاليالمعرفية ألف السموؾ المعرفية ألف السموؾ   األنماطاألنماطيمكف أف تتـ بمعزؿ عف يمكف أف تتـ بمعزؿ عف 

ي أو ىو عمى األقؿ ي أو ىو عمى األقؿ واالجتماعي والحركي ىو امتداد لمنشاط المعرفواالجتماعي والحركي ىو امتداد لمنشاط المعرف
  معو في عالقة تبادلية تفاعمية.معو في عالقة تبادلية تفاعمية.

المعرفية تصنيفات متعددة, ويعود ىذا التعدد إلى المعرفية تصنيفات متعددة, ويعود ىذا التعدد إلى   نماطنماطلأللألو و 
كثرة التصورات والمداخؿ النظرية والدراسات التي تناولت ىذه كثرة التصورات والمداخؿ النظرية والدراسات التي تناولت ىذه 

ثنائية البعد وضعيا كؿ ثنائية البعد وضعيا كؿ   فينالؾ تصنيفاتفينالؾ تصنيفات    بالبحث والدراسة.بالبحث والدراسة.  األنماطاألنماط
فات وضعيا كيجاف وأخرى فات وضعيا كيجاف وأخرى وبرفماف وبيري وىناؾ تصنيوبرفماف وبيري وىناؾ تصنيتكف تكف ييمف و مف و 

أىـ ىذه أىـ ىذه   [[1166]]عتـو عتـو الالأورد أورد وقد وقد   وضعيا جيمفورد وميسؾ وغيرىـ.وضعيا جيمفورد وميسؾ وغيرىـ.
المغامرة في مقابؿ المغامرة في مقابؿ بعد االستقالؿ في مقابؿ االعتماد، و بعد االستقالؿ في مقابؿ االعتماد، و   ::التصنيفاتالتصنيفات

حمؿ الغموض في مقابؿ عدـ حمؿ الغموض في مقابؿ عدـ ، وت، وتالسطحي مقابؿ المتعمؽالسطحي مقابؿ المتعمؽ، و ، و الحذرالحذر
، ، التعقيد في مقابؿ التبسيطالتعقيد في مقابؿ التبسيط، و ، و المتشدد في مقابؿ المرفالمتشدد في مقابؿ المرف، و ، و التحمؿالتحمؿ

، ، الشمولية في مقابؿ القصورالشمولية في مقابؿ القصور، و ، و التركيز في مقابؿ السطحيةالتركيز في مقابؿ السطحيةو و 
سيطرة الدماغ األيمف مقابؿ سيطرة سيطرة الدماغ األيمف مقابؿ سيطرة ، و ، و المتأمؿ في مقابؿ المتسرعالمتأمؿ في مقابؿ المتسرعو و 

  ..الدماغ األيسرالدماغ األيسر

المعرفية المعرفية   األنماطاألنماطأكثر أكثر   بعد االستقالؿ في مقابؿ االعتمادبعد االستقالؿ في مقابؿ االعتمادويعد ويعد           
دراسًة دراسًة أنو أكثرىا أنو أكثرىا كما كما   اإلنسانيةاإلنسانيةمـ النفس والعمـو مـ النفس والعمـو استخدامًا في عاستخدامًا في ع

بيف األفراد القادريف بيف األفراد القادريف   نمطنمطوتطبيقًا في ىذه المجاالت, ويميز ىذا الوتطبيقًا في ىذه المجاالت, ويميز ىذا ال
عمى التعامؿ مع العناصر ذات العالقة بالموقؼ بشكؿ منفصؿ عف عمى التعامؿ مع العناصر ذات العالقة بالموقؼ بشكؿ منفصؿ عف 

ت القدرة عمى ت القدرة عمى تالتالو ما يسمى  باصطالحات الجشو ما يسمى  باصطالحات الجشالمجاؿ اإلدراكي وىالمجاؿ اإلدراكي وى
وف المستقميف عف وف المستقميف عف ُيسمُيسم  األفراداألفراد  تمييز الصورة عف الخمفية ومثؿ ىؤالءتمييز الصورة عف الخمفية ومثؿ ىؤالء

المعتمديف عمى المجاؿ المعتمديف عمى المجاؿ --ما القسـ الثانيما القسـ الثانيأأ, و , و اإلدراكياإلدراكيالمجاؿ المجاؿ 
اإلدراكي فيـ أولئؾ األفراد الذيف ال يستطيعوف التعامؿ مع الموضوع اإلدراكي فيـ أولئؾ األفراد الذيف ال يستطيعوف التعامؿ مع الموضوع 

عوف عوف المدرؾ بصورة مستقمة عف العناصر المتصمة بو أي ال يستطيالمدرؾ بصورة مستقمة عف العناصر المتصمة بو أي ال يستطي
  ..[[1166]]  التمييز بيف الصورة والخمفيةالتمييز بيف الصورة والخمفية

بعد, بعد, الدراسات التي تناولت ىذا الالدراسات التي تناولت ىذا ال  [[1177]]  ويمخص الشرقاويويمخص الشرقاوي          
ويرى أنيا أظيرت ارتباطات قوية مع المتغيرات التالية: الشخصية, ويرى أنيا أظيرت ارتباطات قوية مع المتغيرات التالية: الشخصية, 
القدرات العقمية والذكاء, أساليب وطرؽ التدريس, التعمـ والتحصيؿ القدرات العقمية والذكاء, أساليب وطرؽ التدريس, التعمـ والتحصيؿ 

ف ف أأ[[1166]]    يرى العتـويرى العتـو  ,,عمى سبيؿ المثاؿعمى سبيؿ المثاؿو و الدراسي, حؿ المشكالت. الدراسي, حؿ المشكالت. 
خصائص الشخص الذي  يتميز باالعتماد عمى المجاؿ ىي حاجتو خصائص الشخص الذي  يتميز باالعتماد عمى المجاؿ ىي حاجتو 
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والميؿ إلى التجمع واالىتماـ بتعابير الوجو والميؿ إلى التجمع واالىتماـ بتعابير الوجو   اآلخريفاآلخريفإلى تأييد إلى تأييد 
والتواصؿ البصري واالىتماـ بالمشاعر والعواطؼ خالؿ التفاعؿ مع والتواصؿ البصري واالىتماـ بالمشاعر والعواطؼ خالؿ التفاعؿ مع 

  ..اآلخريفاآلخريف

ُيتوقع مف التديف الجوىري عند المسمميف أف يؤثر ويتأثر ُيتوقع مف التديف الجوىري عند المسمميف أف يؤثر ويتأثر وو              
المعرفية عند الفرد,  فالتديف الجوىري يعني تمثاًل جادًا المعرفية عند الفرد,  فالتديف الجوىري يعني تمثاًل جادًا   األنماطاألنماطبب

ما فييما مف ما فييما مف مع مع الءـ الءـ تتة وتغيير في صفات الفرد بما ية وتغيير في صفات الفرد بما يلمقراف والسنلمقراف والسن
رشادات رشاداتأوامر وا    األنماطاألنماطاإلرشادات طرؽ التفكير و اإلرشادات طرؽ التفكير و   ضمفضمفويدخؿ ويدخؿ   ,,أوامر وا 

  ..[[1155]]المعرفيةالمعرفية

يوجو المسمميف يوجو المسمميف   القرآفالقرآفففي بعد المتأمؿ مقابؿ المتسرع نجد ففي بعد المتأمؿ مقابؿ المتسرع نجد 
  َياَيا  ﴿﴿  و:و:االمورلقولاالمورلقولإلى عدـ التسرع في إطالؽ األحكاـ والتثبت مف إلى عدـ التسرع في إطالؽ األحكاـ والتثبت مف 
وفي بعد وفي بعد     ..[[22]]﴾﴾  َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيَُّنواَأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيَُّنوا

المسمميف إلى المرونة الفكرية المسمميف إلى المرونة الفكرية   القرآفالقرآفالمتشدد مقابؿ المرف يرشد المتشدد مقابؿ المرف يرشد 
  َوَل َوَل   ﴿﴿وكيفية التعامؿ مع المتناقضات المعرفية, ففي الجدؿ العممي وكيفية التعامؿ مع المتناقضات المعرفية, ففي الجدؿ العممي 

  ُتَجاِدُلوا َأْىَل اْلِكَتاِب ِإلَّ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُن ِإلَّ الَِّذيَن َظَمُموا ِمْنُيمْ ُتَجاِدُلوا َأْىَل اْلِكَتاِب ِإلَّ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُن ِإلَّ الَِّذيَن َظَمُموا ِمْنُيمْ 
ِىَي ِإلَّ ِىَي ِإلَّ   ِإنْ ِإنْ ﴿﴿وعمميـ االىتماـ بحقائؽ األشياء ال بأسمائيا وعمميـ االىتماـ بحقائؽ األشياء ال بأسمائيا   ,,[[22]]﴾﴾

ْيُتُموَىا َأْنُتْم َوآَباُؤُكمْ  ْيُتُموَىا َأْنُتْم َوآَباُؤُكمْ َأْسَماٌء َسمَّ . ومسألة البحث والتفكر في . ومسألة البحث والتفكر في [[22]]﴾﴾  َأْسَماٌء َسمَّ
      ..والمرونة الفكريةوالمرونة الفكرية  اإلنفتاحاإلنفتاحة تطبع الشخصية بطابع ة تطبع الشخصية بطابع الحقائؽ الدينيالحقائؽ الديني

عد الشمولية مقابؿ عد الشمولية مقابؿ يؤثر في أبعاد أخرى مثؿ بُ يؤثر في أبعاد أخرى مثؿ بُ   القرآفالقرآف  أفأف  وىكذا سنجدوىكذا سنجد
عد المعني عد المعني عد السطحي مقابؿ المرف وغيرىا, غير أف البُ عد السطحي مقابؿ المرف وغيرىا, غير أف البُ القصور وبُ القصور وبُ 

بؿ االعتماد عمى المجاؿ بؿ االعتماد عمى المجاؿ عد االستقالؿ مقاعد االستقالؿ مقابيذه الدراسة ىو بُ بيذه الدراسة ىو بُ 
  ..اإلدراكياإلدراكي

  الدراسةالدراسةمشكمة مشكمة   ..22

الدراسة الحالية تحاوؿ الكشؼ عف الدراسة الحالية تحاوؿ الكشؼ عف : : مشكمة الدراسة وأسئمتيامشكمة الدراسة وأسئمتياأ. أ. 
مدى التوافؽ مدى التوافؽ   لمعرفةلمعرفةالمعرفية المعرفية   األنماطاألنماطالنضج الديني و النضج الديني و العالقة بيف العالقة بيف 

بيف النضج الديني) القيـ واالتجاىات وااللتزاـ العالي( مع بيف النضج الديني) القيـ واالتجاىات وااللتزاـ العالي( مع 
خاصة وأف كال مف المتغيريف خاصة وأف كال مف المتغيريف   مجاؿ,مجاؿ,االستقاللية أو االعتماد عمى الاالستقاللية أو االعتماد عمى ال

لو أثره عمى المعمـ والمتعمـ وطرؽ التدريس والشخصية والذكاء لو أثره عمى المعمـ والمتعمـ وطرؽ التدريس والشخصية والذكاء 
كما أف ىذه كما أف ىذه   واالتجاىات الطالبية والدافعية والتوافؽ األكاديمي.واالتجاىات الطالبية والدافعية والتوافؽ األكاديمي.

بالنضج الديني عف بالنضج الديني عف الدراسة تفتح الباب أماـ معرفة إمكانية التنبؤ الدراسة تفتح الباب أماـ معرفة إمكانية التنبؤ 
مكانية التعرؼ   طريؽ النمط المعرفيطريؽ النمط المعرفي مكانية التعرؼ وا  عرفي عف عرفي عف عمى النمط المعمى النمط الموا 
    طريؽ النضج الديني.طريؽ النضج الديني.

لمنضج لمنضج ألدب النظري ألدب النظري ة اة امشكمة مف خالؿ مراجعمشكمة مف خالؿ مراجعىذه الىذه الوتبمورت وتبمورت           
اإلطالع عمى تطبيقاتيما في العممية اإلطالع عمى تطبيقاتيما في العممية و و المعرفية المعرفية   األنماطاألنماطالديني و الديني و 

العالقة بيف العالقة بيف ضرورة الكشؼ عف ضرورة الكشؼ عف التربوية, األمر الذي ولد اإلحساس بالتربوية, األمر الذي ولد اإلحساس ب
الدراسة في اإلجابة الدراسة في اإلجابة وتكمف مشكمة وتكمف مشكمة   . . المعرفيةالمعرفية  األنماطاألنماطو و أنماط التديف أنماط التديف 
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)مستقؿ/معتمد( تعزى لمتغير الجنس )مستقؿ/معتمد( تعزى لمتغير الجنس   ( في النمط المعرفي( في النمط المعرفي0.5.0.5.

  والتخصص األكاديمي؟والتخصص األكاديمي؟

ىؿ توجد عالقة ارتباطية بيف مستوى النضج الديني وبيف ىؿ توجد عالقة ارتباطية بيف مستوى النضج الديني وبيف . . 55
  المعرفية السائدة في جامعة اليرموؾ؟المعرفية السائدة في جامعة اليرموؾ؟  األنماطاألنماط

قمة قمة   ترجع أىمية ىذه الدراسة إلىترجع أىمية ىذه الدراسة إلى: : ومبرراتياومبرراتيا  ية الدراسةية الدراسةأىمأىمب. ب. 
الدراسات التي ربطت النضج الديني بالمتغيرات المعرفية وخصوصا الدراسات التي ربطت النضج الديني بالمتغيرات المعرفية وخصوصا 

إيجاد طرؽ إيجاد طرؽ   حيث مف الممكف أف تفتح الباب أماـحيث مف الممكف أف تفتح الباب أماـ  ؛؛المعرفيةالمعرفية  األنماطاألنماط
دينية مف مثؿ استثارة دينية مف مثؿ استثارة --واستراتيجيات مبنية عمى ازدواجية معرفيةواستراتيجيات مبنية عمى ازدواجية معرفية

والمساعدة عمى والمساعدة عمى الدافعية وتغيير االتجاىات والتنبؤ بنمط الشخصية الدافعية وتغيير االتجاىات والتنبؤ بنمط الشخصية 
  ..التوافؽ األكاديميالتوافؽ األكاديمي

توظيؼ توظيؼ   تبرز أىمية الدراسة مف الناحية التطبيقية في إمكانيةتبرز أىمية الدراسة مف الناحية التطبيقية في إمكانيةو و           
ي بناء البرامج التدريبية ي بناء البرامج التدريبية يتـ التوصؿ إلييا فيتـ التوصؿ إلييا فالنتائج والمعمومات التي النتائج والمعمومات التي 
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تساعد في عممية تكويف تساعد في عممية تكويف   كماكما  ,,المعرفيةالمعرفية  األنماطاألنماطعمى عمى 
تعمؿ عمى تعمؿ عمى و و   --أىداؼ العممية التربويةأىداؼ العممية التربويةو أحد و أحد وىوى––اإلتجاىات)الدينية( اإلتجاىات)الدينية( 
يـ في يـ في سسييكما أف الكشؼ عف ىذه العالقة كما أف الكشؼ عف ىذه العالقة   ,,سستحديد طرؽ التدريتحديد طرؽ التدري

ح نوعية الدافعية عند الطمبة أصحاب التوجيات الدينية ح نوعية الدافعية عند الطمبة أصحاب التوجيات الدينية ييوضوضتت
  ه األىميةه األىميةتعدى ىذتعدى ىذتتبؿ و بؿ و , , المدرسي واإلرشاد الميني وغيرهالمدرسي واإلرشاد الميني وغيرهوتكيفيـ وتكيفيـ 

واإلدارة واإلدارة   المعمميف ومدراء المدارس وأساليب القيادةالمعمميف ومدراء المدارس وأساليب القيادة  الكشؼ عفالكشؼ عف  إلىإلى
  عندىـ.عندىـ.  الصفيةالصفية

  ج. التعريفات: ج. التعريفات: 

  تشتمؿ الدراسة عمى المصطمحات اآلتية: تشتمؿ الدراسة عمى المصطمحات اآلتية: 

ىو طريقة الفرد في عمميات اإلدراؾ والتفكير ىو طريقة الفرد في عمميات اإلدراؾ والتفكير     ::النمط المعرفيالنمط المعرفي
وأسموبو في تنظيـ الخبرات واستدعاء المعمومات, مما يعبر عف وأسموبو في تنظيـ الخبرات واستدعاء المعمومات, مما يعبر عف 

  والشخصية.والشخصية.  ةةاإلنفعالياإلنفعاليسماتو في الجوانب المعرفية و سماتو في الجوانب المعرفية و 

: العتماد في : العتماد في في ىذه الدراسة باستخداـ أسموبفي ىذه الدراسة باستخداـ أسموب  افافوسيمتـز الباحثوسيمتـز الباحث  
  ..مقابل الستقالل عن المجال اإلدراكيمقابل الستقالل عن المجال اإلدراكي

عما عما   رة الفرد عمى عزؿ الموضوع المدرؾرة الفرد عمى عزؿ الموضوع المدرؾ: قد: قدالمجالالمجالالمستقل عن المستقل عن 
يحيط بو في المجاؿ, ويعد الفرد مستقاًل عف المجاؿ إذا حصؿ عمى يحيط بو في المجاؿ, ويعد الفرد مستقاًل عف المجاؿ إذا حصؿ عمى 

  ( فأكثر في اختبار األشكاؿ المتضمنة.( فأكثر في اختبار األشكاؿ المتضمنة.99درجة )درجة )

: عدـ قدرة الفرد في التعامؿ مع الموضوع : عدـ قدرة الفرد في التعامؿ مع الموضوع المعتمد عمى المجالالمعتمد عمى المجال
عمى المجاؿ عمى المجاؿ المدرؾ بصورة منعزلة عف المجاؿ, ويعد الفرد معتمدًا المدرؾ بصورة منعزلة عف المجاؿ, ويعد الفرد معتمدًا 

  ( في اختبار األشكاؿ المتضمنة.( في اختبار األشكاؿ المتضمنة.99))  إذا حصؿ عمى درجة أقؿ مفإذا حصؿ عمى درجة أقؿ مف

نوعية ودرجة امتالؾ الفرد لمدافعية الدينية نوعية ودرجة امتالؾ الفرد لمدافعية الدينية   ىوىوالنضج الديني: النضج الديني: 
والحدس الديني. ويدؿ ارتفاع درجة التديف عمى والحدس الديني. ويدؿ ارتفاع درجة التديف عمى   اإلنفتاحاإلنفتاحوالتفكير و والتفكير و 

ؽ أف الفرد متديف تدينًا ؽ أف الفرد متديف تدينًا ( فما فو ( فما فو 3,53,5))  مقياس النضج الديني بمعدؿمقياس النضج الديني بمعدؿ
( ( 33))ي ي ويدؿ انخفاض درجة التديف عمى مقياس النضج الدينويدؿ انخفاض درجة التديف عمى مقياس النضج الدين  ,,جوىرياً جوىرياً 

  وأقؿ أف الفرد متديف تدينًا ظاىريًا. وأقؿ أف الفرد متديف تدينًا ظاىريًا. 

نحو نحو   األنسافاألنسافىو نمط التزاـ في الديف بحيث يندفع ىو نمط التزاـ في الديف بحيث يندفع   ::المتدين جوىرياً المتدين جوىرياً 
  ..التديف بقوة داخمية عميقة وتفكير ديني معقد ويعيش الديف بكميتوالتديف بقوة داخمية عميقة وتفكير ديني معقد ويعيش الديف بكميتو

فيو نمط التزاـ في الديف بحيث يندفع نحو الديف فيو نمط التزاـ في الديف بحيث يندفع نحو الديف   ::المتدين ظاىرياً المتدين ظاىرياً 
بشكؿ سطحي وييتـ بالتديف بشكؿ يعود عميو بالمنفعة مع تفكير بشكؿ سطحي وييتـ بالتديف بشكؿ يعود عميو بالمنفعة مع تفكير 

  ..ديني بسيطديني بسيط

  . الدراسات السابقة. الدراسات السابقة33

ىناؾ العديد مف الدراسات التي ربطت التديف مع متغيرات ىناؾ العديد مف الدراسات التي ربطت التديف مع متغيرات       
معرفية أو ربطت االنماط المعرفية مع متغيرات اجتماعية واخالقية معرفية أو ربطت االنماط المعرفية مع متغيرات اجتماعية واخالقية 

ـ يجد الباحثاف أية دراسات حوؿ العالقة المباشرة بيف ـ يجد الباحثاف أية دراسات حوؿ العالقة المباشرة بيف ولكف لولكف ل
أجرىا  أجرىا    االنماط المعرفية مع التديف.  ومف ىذه الدراسات الدراسة التياالنماط المعرفية مع التديف.  ومف ىذه الدراسات الدراسة التي

دراسة لمكشؼ عف عالقة دراسة لمكشؼ عف عالقة [[1199]]  كاليوف وكاف وتيديشي وماكميالفكاليوف وكاف وتيديشي وماكميالف
الديف والعمميات المعرفية والخبرات المؤلمة. وأظيرت النتائج أف الديف والعمميات المعرفية والخبرات المؤلمة. وأظيرت النتائج أف 

مباشرة واإلنفتاح نحو تغيير الديف ارتبطتا مباشرة واإلنفتاح نحو تغيير الديف ارتبطتا درجة التفكير حوؿ الحدث درجة التفكير حوؿ الحدث 
وقاـ ماكنتير وقاـ ماكنتير بشكؿ واضح بالنمو المؤلـ عند ىؤالء األفراد.  بشكؿ واضح بالنمو المؤلـ عند ىؤالء األفراد.  

بدراسة العالقة بيف األنماط المعرفية بدراسة العالقة بيف األنماط المعرفية   [[2200]]وكالكستوف وجونسوكالكستوف وجونس
يف حققوا يف حققوا ييوأظيرت النتائج أف الشاعر وأظيرت النتائج أف الشاعر     وعالقتيا بمنظومة القيـ.وعالقتيا بمنظومة القيـ.

العالقات الحميمة مع العالقات الحميمة مع درجات أعمى عمى مقياس القيـ في األبعاد: درجات أعمى عمى مقياس القيـ في األبعاد: 
قيـ المتعة والضحؾ, وقيـ األمف, في قيـ المتعة والضحؾ, وقيـ األمف, في   اآلخريف, الشعور األنتماء,اآلخريف, الشعور األنتماء,

حيف أف المفكريف حققوا درجات أعمى في قيـ األنجاز وقيـ االحتراـ حيف أف المفكريف حققوا درجات أعمى في قيـ األنجاز وقيـ االحتراـ 
مف اآلخريف, ولـ تظير فروؽ بيف النمطيف المعرفييف في قيـ مف اآلخريف, ولـ تظير فروؽ بيف النمطيف المعرفييف في قيـ 

  األنجاز واالحتراـ الذاتي.األنجاز واالحتراـ الذاتي.

  

دراسة لمكشؼ عف النمط المعرفي دراسة لمكشؼ عف النمط المعرفي   [[2211]]وأجرى العنوزوأجرى العنوز
السائد لدى طمبة جامعة اليرموؾ في ضوء متغير الجنس, السائد لدى طمبة جامعة اليرموؾ في ضوء متغير الجنس, 
التخصص األكاديمي, المستوى الدراسي, والتحصيؿ األكاديمي.  التخصص األكاديمي, المستوى الدراسي, والتحصيؿ األكاديمي.  
وأظيرت النتائج أف النمط المعرفي السائد لدى طمبة جامعة اليرموؾ وأظيرت النتائج أف النمط المعرفي السائد لدى طمبة جامعة اليرموؾ 
ف ف ىو المعتمد عمى المجاؿ ال فرؽ في ذلؾ بيف الذكور واإلناث, وأىو المعتمد عمى المجاؿ ال فرؽ في ذلؾ بيف الذكور واإلناث, وأ

النمط السائد لدى طمبة الكميات العممية ىو المستقؿ ولدى طمبة النمط السائد لدى طمبة الكميات العممية ىو المستقؿ ولدى طمبة 
الكميات اإلنسانية ىو االعتماد, وأما بالنسبة لممستوى الدراسي فقد الكميات اإلنسانية ىو االعتماد, وأما بالنسبة لممستوى الدراسي فقد 
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كاف طمبة السنة الرابعة مستقميف عف المجاؿ, واآلخروف كانوا كاف طمبة السنة الرابعة مستقميف عف المجاؿ, واآلخروف كانوا 
  معتمديف عمى المجاؿ.معتمديف عمى المجاؿ.

بدراسة تيدؼ لمكشؼ عف العالقة بدراسة تيدؼ لمكشؼ عف العالقة [[2222]]  وكذلؾ قاـ وولكروكذلؾ قاـ وولكر
نماط اكتساب المعرفة والتديف.  وأظيرت النتائج أف التديف نماط اكتساب المعرفة والتديف.  وأظيرت النتائج أف التديف بيف أبيف أ

المرتفع ارتبط ببعدي؛ التفكير المنطقي في اكتساب المعرفة, المرتفع ارتبط ببعدي؛ التفكير المنطقي في اكتساب المعرفة, 
والتشكؾ مف المعمومات بدرجة إيجابية مرتفعة في حيف أنو ارتبط والتشكؾ مف المعمومات بدرجة إيجابية مرتفعة في حيف أنو ارتبط 

  ببعد المعرفة البسيطة )سذاجة تمقي المعمومات( بشكؿ سمبي.ببعد المعرفة البسيطة )سذاجة تمقي المعمومات( بشكؿ سمبي.

الكشؼ عف عالقة أنماط الكشؼ عف عالقة أنماط   [[2233]]ففوىدفت دراسة الغرباني وواتسوىدفت دراسة الغرباني وواتس          
لجوىري والظاىري( في إيراف مع الذكاء اإلنفعالي والوعي لجوىري والظاىري( في إيراف مع الذكاء اإلنفعالي والوعي اا  التديف )التديف )

وأظيرت النتائج أف المتدينيف جوىريًا وأظيرت النتائج أف المتدينيف جوىريًا   بالذات والتوافؽ النفسي.بالذات والتوافؽ النفسي.
أظيروا أداًء أعمى في التوافؽ النفسي والذكاء اإلنفعالي والوعي أظيروا أداًء أعمى في التوافؽ النفسي والذكاء اإلنفعالي والوعي 

ر ُعرضًة لصعوبة ر ُعرضًة لصعوبة بالذات, في حيف أف المتدينيف ظاىريًا كانوا أكثبالذات, في حيف أف المتدينيف ظاىريًا كانوا أكث
التعرؼ عمى مشاعرىـ ووصفيا كما أنيـ أظيروا قمقًا اجتماعيًا التعرؼ عمى مشاعرىـ ووصفيا كما أنيـ أظيروا قمقًا اجتماعيًا 

  واكتئابًا وتشتتًا في اآلنتباه أكثر مف المتدينيف جوىريًا.واكتئابًا وتشتتًا في اآلنتباه أكثر مف المتدينيف جوىريًا.

دراسة لمعرفة العالقة بيف دراسة لمعرفة العالقة بيف [[2244]]  ةةوأجرى القحطاني وطالفحوأجرى القحطاني وطالفح          
  . . التديف والجمود الفكري لدى طمبة المرحمة الجامعية في مدينة تبوؾالتديف والجمود الفكري لدى طمبة المرحمة الجامعية في مدينة تبوؾ

وقد أشارت النتائج إلى وجود ارتباط ضعيؼ جدًا بيف التديف وقد أشارت النتائج إلى وجود ارتباط ضعيؼ جدًا بيف التديف 
(, (, αα   = =.0.5.0.5والجمود, لكنو ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )والجمود, لكنو ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

% مف الجمود الفكري لدى أفراد % مف الجمود الفكري لدى أفراد 55وأف التديف يفسر ما مقداره وأف التديف يفسر ما مقداره 
  العينة.العينة.

حاولت الكشؼ عف حاولت الكشؼ عف [[2255]]وفي دراسة قاـ بيا عبد الخالؽ وفي دراسة قاـ بيا عبد الخالؽ           
صحة والسعادة والُعصابية.  وأظيرت النتائج  صحة والسعادة والُعصابية.  وأظيرت النتائج  العالقة بيف التديف والالعالقة بيف التديف وال

وجود عالقة ذات داللة احصائية بيف أبعاد التديف والسعادة والصحة وجود عالقة ذات داللة احصائية بيف أبعاد التديف والسعادة والصحة 
النفسية في حيف أف ىذه األبعاد ارتبطت ترابطًا سمبيًا مع أبعاد النفسية في حيف أف ىذه األبعاد ارتبطت ترابطًا سمبيًا مع أبعاد 

  المقياسيف اآلخريف لمُعصابية. المقياسيف اآلخريف لمُعصابية. 

تشير الدراسات السابقة الى عدـ وجود دراسات تربط النضج تشير الدراسات السابقة الى عدـ وجود دراسات تربط النضج           
يني باألنماط المعرفية بشكؿ مباشر، وأّف الدراسات في النضج يني باألنماط المعرفية بشكؿ مباشر، وأّف الدراسات في النضج الدالد

الديني بشكؿ عاـ ما زالت قميمة نسبيًا في البيئات اإلسالمية الديني بشكؿ عاـ ما زالت قميمة نسبيًا في البيئات اإلسالمية 
إجراء ىذه الدراسة في بيئة إسالمية إجراء ىذه الدراسة في بيئة إسالمية   , األمر الذي يعزز, األمر الذي يعززوالعربيةوالعربية

كالبيئة األردنية, ويعطييا مبررًا مقبواًل. كما أف ربط التديف أو كالبيئة األردنية, ويعطييا مبررًا مقبواًل. كما أف ربط التديف أو 
ماط المعرفية سيكوف بمثابة انطالقة لدراسات ماط المعرفية سيكوف بمثابة انطالقة لدراسات النضج الديني باألنالنضج الديني باألن

  أخرى سواء في مجاؿ عمـ النفس التربوي أو المعرفي أو الديني.أخرى سواء في مجاؿ عمـ النفس التربوي أو المعرفي أو الديني.

  

  الطريقة واإلجراءاتالطريقة واإلجراءات..44

 وعينتيا:مجتمع الدراسة أ.

تكوف مجتمع الدراسة مف طمبة البكالوريوس في جامعة 
والبالغ عددىـ ، 2.52-2.55اليرموؾ لمفصؿ الدراسي األوؿ 

 ( طالبةً 56627و)، ( طالباً 52.93منيـ ) ،طالبًا وطالبةً ( .2872)
( توزيع أفراد 5ويبيف الجدوؿ )، وفقا لبيانات دائرة القبوؿ والتسجيؿ

 مجتمع الدراسة حسب متغيري الجنس والتخصص.  

 1 جدول

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيري الجنس والتخصص
 الجنس

 التخصص
 المجموع أنثى ذكر

 5.685   5264   5425 عممي

 58.35 55363   6672 إنساني

 .2872 56627 52.93 المجموع

( طالبًا وطالبًة تـ اختيارىـ 732تكونت عينة الدراسة مف )و      
ب العمـو حيث تـ اختيار إحدى شع المتيسرةبطريقة العينة 

وىي مادة تطرح كمتطمب إجباري في الجامعة األمر ، عسكريةال
الطمبُة قد توزع و الذي يوفر تمثيؿ ىذه العينة ألفراد مجتمع الدراسة, 

والجنس كما موضح في  اإلنسانيةالتخصصات العممية و عمى 
 . (2الجدوؿ )
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 2جدول 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيري الجنس والتخصص
 النسبة المئوية التكرار المتغيرمستويات  المتغير

 25.3 185 ذكر الجنس

 74.7 547 أنثى

 41.0 300 عممي التخصص

 59.0 432 إنساني

 100.0 732 الكمي

 

 الدراسة واتأدب.

تـ ألغراض تحقيؽ أىداؼ الدراسة : أوًل: مقياس النضج الديني

ويتكوف ،  [26]النضج الديني الُمّعد مف قبؿ ليؾترجمة مقياس 

( فقرة موزعة عمى أربع 32المقياس بصورتو األصمية مف )

، مجاؿ الدافعية الدينية ىي، -فقرات 8في  كؿ مجاؿ  -مجاالت

جاؿ الحدس ، ومالديني اإلنفتاحمجاؿ ، و مجاؿ التفكير الدينيو 

وقد تمت ترجمة ىذا المقياس إلى المغة العربية ثـ إعادة  . الديني

جميزية ثـ المقارنة بيف الترجمتيف وتصويب اآلنترجمتو إلى المغة 

وأخيرًا تـ توزيع فقرات  األخطاء الناتجة عف عممية الترجمة. 

   . المقياس عمى مجاالتو

لقد تحقؽ لمقياس النضج الديني : دللت صدق وثبات المقياسج.
 في الدراسة الحالية دالالت الصدؽ اآلتية: 

دالالت الصدؽ الظاىري لمتحقؽ مف : الظاىريصدق الأوًل: 
عرضو عمى لجنة مف أعضاء ىيئة تـ  النضج الديني، لمقياس

التدريس المتخصصيف في عمـ النفس التربوي والقياس والتقويـ 
، ( محكّميف9والبالغ عددىـ )، والتربية اإلسالمية في جامعة اليرموؾ

ومدى ، وطمب إلييـ إبداء الرأي حوؿ مدى مناسبة الفقرات لممقياس
باإلضافة إلى سالمة الصياغة المغوية ، مائيا لممجاالتانت

وأي مالحظات وتعديالت يرونيا ، ووضوحيا مف حيث المعنى

، تـ حذؼ فقرتيف، المحكّميف% مف .8إجماع ناء عمى وب . مناسبة
واستبداؿ بعض ، ( فقرة مف الناحية المغوية52وتـ إعادة صياغة )

( فقرة .3)يتكوف مف  .  وبناء عمى ذلؾ أصبح المقياسالمفردات
 موزعة عمى مجاالت المقياس األربعة. 

 
 البناء الستخراج دالالت صدؽ: البناءصدق ثانيًا: مؤشرات  
تـ تطبيقو عمى عينة استطالعية مف خارج عينة الدراسة  ممقياسل

وتـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف ، ( طالبًا وطالبةً 54مكونة مف )
وقيـ ، ارتباط الفقرة بالمجاؿ الذي تنتمي إليوالستخراج قيـ معامالت 

 الباحثافمعامالت ارتباط الفقرات بالمقياس ككؿ. ىذا وقد اعتمد 
معيارًا لقبوؿ الفقرة بأف ال يقؿ معامؿ ارتباطيا بالمجاؿ الذي تنتمي 

 8وبناًء عمى ذلؾ فقد تـ حذؼ ، (.02.وبالمقياس ككؿ عف )، إليو
المقياس بصورتو النيائية مف ح وأصب ،خرى مف المقياسفقرات أ

 .( فقرة22)
مجاالت مقياس  بيف كذلؾ تـ استخراج قيـ معامالت االرتباط     

وتراوحت قيـ معامالت االرتباط بيف  ،النضج الديني والمقياس ككؿ
 .75. الى .5المجاالت والعالمة الكمية ما بيف 

لمتحقؽ مف ثبات مقياس النضج : ج الدينيسثبات مقياس النض
عادة االختبار ) -تـ استخداـ طريقة االختبار، الديني  -Testوا 

Retest مف خالؿ تطبيقو عمى عينة استطالعية مف خارج عينة )
وتمت إعادة التطبيؽ عمى ، ( طالبًا وطالبةً 54الدراسة مكونة مف )

وتـ حساب معامؿ ، نفس العينة بعد فاصؿ زمني مدتو أسبوعاف
، ككؿ المقياسعمى  درجاتيـبيف  )ثبات اإلعادة(ارتباط بيرسوف 
 باستخداـ ثبات التجانس الداخميتـ حساب كما ، والمجاالت منفردة
كما ىو مبيف في ، والمقياس ككؿ، ألفا لممجاالت معادلة كرونباخ

 (.3الجدوؿ )
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 3جدول 
قيم معامالت التساق الداخمي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة معامل ارتباط 

 مقياس النضج الديني والمقياس ككلبيرسون لمجالت 
مقياس النضج الديني 

 ومجالتو

ثبات التساق 
 الداخمي

 ثبات اإلعادة
عدد 

 الفقرات

 7 0.67 0.76 الدافعية الدينية

 4 0.34 0.37 التفكير الديني

 5 0.55 0.24 الديني اإلنفتاح

 6 0.64 0.48 الحدس الديني

 22 0.63 0.70 الكمي لممقياس

أف المقياس يتمتع بدالالت أعاله يتضح مف البيانات الواردة      
نظرا لطبيعة السمة  صدؽ وثبات تسمح باستخدامو في ىذه الدراسة

 .  المقاسة في ىذا المقياس
لإلجابة عمى فقرات المقياس يضع : طريقة تصحيح المقياس

( أماـ كؿ فقرة لبياف مدى تطابؽ ما يرد في Xالمستجيب إشارة )
وىي ، ( الخماسيLikertوفقًا لتدريج ليكرت )، مع ما يناسبوالفقرة 

( 3غير متأكد )، ( درجات4أوافؽ )، ( درجات5أوافؽ بشدة )
، ( درجة واحدة5أرفض بشدة )، ( درجتاف2أرفض )، درجات

وبناًء عمى ذلؾ فقد ، وتعكس الدرجة في حالة الفقرات السالبة
 -كما .  درجة (.55-22تراوحت الدرجة الكمية لممقياس بيف )

مستوياف لمنضج الديني  افتبنى الباحث -لألدب النظري ومراعاة 
بحيث يتـ تصنيؼ الطالب إلى ظاىري التديف في حالة تحقيقو 

في حالة تحقيقو فأدنى, ويتـ تصنيفو جوىري التديف  3لمتوسط 
305-5 . 

 
 المعرفية األنماطثانيًا: اختبار 

لألشكاؿ المتضمنة  [27]وزمالؤه  اختبار ويتكف ـاتخدػاستـ 
لقياس  (Group Embedded Figures Test: GEFTالجمعي )

يتكوف  .معتمد( لدى أفراد عينة الدراسة –النمط المعرفي )مستقؿ 

تتضمف أشكااًل ، ( فقرة25ىذا االختبار في صورتو األصمية مف )
 ىي: و ، مركبة )معقدة ( تقع في ثالثة أقساـ

فقرات يمكف اإلجابة عنيا بسيولة  سبعالقسـ األوؿ مكوف مف  -
فقرات  عفوىي ألغراض تدريب المفحوصيف عمى كيفية اإلجابة 

يا خالؿ نبحيث يتـ اإلجابة ع، وال تحسب ليا الدرجة، االختبار
 دقيقتيف فقط.

القسماف الثاني والثالث وىما عبارة عف اختباريف متكافئيف يضـ  -
ويعطى  .القسـ األوؿفقرات أكثر صعوبة مف فقرات  تسعكؿ منيما 
، فقرات كؿ قسـ منيما فدقائؽ لإلجابة ع خمسالمفحوص 

ومجموع الدرجات عمى ىذيف القسميف يحدد درجة المفحوص 
وتنحصر ميمة  ( درجة.58-.النيائية حيث تتراوح الدرجات بيف )

المفحوص في كؿ فقرة في تحديد الشكؿ البسػيط المطموب مف بيف 
الذي يحتوييػا الشكؿ المركب )المعقد( في  عػدد مف األشػكاؿ البديمة
ورسـ ىذا الشكؿ باستخداـ قمـ رصاص ، الفقرة ضمف الوقت المحدد

اكتشاؼ الشكؿ  عممية تطمبتو  .عمى الشكؿ المركب )المعقد(
ومف ثـ إدراؾ الشكؿ ، البسيط تحميؿ المجاؿ المعرفي إلى عناصره

 المطموب منفصاًل عف المجاؿ الشػكؿ المركب.
دليؿ  شيري: دللت صدق وثبات المقياس في صورتو األصمية د.

و ػصدقتحقؽ إلى  [28]عمياف وعوض األصميةورتو ػالمقياس في ص
االرتباط بينو وبيف  معامؿحساب  داللة المحؾ حيث تـ عف طريؽ

اف معامؿ ػكفاختبار األشكاؿ المتضمنة "الصور الفردية لمراشديف"  
وىي ، اإلناث( لعينة 063.و) ( لعينة الذكور082.االرتباط )

=  )معامالت ارتباط ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
. واما بالنسبة لمثبات فقد تـ التوصؿ إليو بطريقة التجزئة (0.5.

 النصفية حيث ُحسبت معامالت االرتباط بيف درجات القسميف:
امؿ الثاني والثالث لالختبار )االوؿ لمتمريف فقط(, فبمغت قيمة مع

 -( بطريقة سبيرماف82,.) اإلناثالثبات عمى عينتيف مف الذكور و 
 .براوف
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أف ىذا االختبار قد تـ استخدامو مف قبؿ   [29]ويؤكد الخطيب     
العديد مف الدراسات األردنية في مراحؿ عمرية مختمفة وقد أيدت 

 [30]دراسة الجابريىذه الدراسات صدؽ وثبات ىذا االختبار ومنيا 
, األمر [33]والرواشدة [32]والنابمسي [21]والعنوز [31]والصمادي

يطمئف في ىذه الدراسة إلى درجة صدؽ وثبات  الباحثافالذي يجعؿ 
ويبيف الممحؽ )د(  االختبار ويعتمد عمى ما توصؿ إليو الباحثوف.

 المعرفية الذي تـ تطبيقو. األنماطاختبار 
المفحوص صحيحة عف تعتبر اجابة : طريقة تصحيح الختبار

الفقرة الواحدة إذا استطاع أف يوضح جميع حدود الشكؿ البسيط 
، المطموب, أما الشكؿ الذي لـ يحدد جميع أبعاده فال يعتبر صحيحاً 
   وكذلؾ إذا عيف شكاًل غير المطموب فيي إجابة غير صحيحة.

عمى االختبار ىي المجموع الكمي لألشكاؿ  لدرجة النيائيةاوتعتبر 
. يطة التي تـ رسميا بشكؿ صحيح في القسميف الثاني والثالثالبس

( أدنى درجة يمكف الحصوؿ عمييا عػمى صفروتمثؿ الدرجة )
 يحصؿ عمييا( أعمى درجة 58ة )ػفي حيف تمثؿ الدرج، االختبار

تدؿ الدرجة المرتفعة بشكؿ نسبي عمى و  .المفحوص عمى االختبار
تقالؿ عف المجاؿ ػساالختبار عمى أف المفحوص يميؿ إلى اال

في حيف تدؿ الدرجة المنخفضة بشكؿ نسبي عمى أف ، المعرفي
وبناء عمى ىذا  .المفحوص يميؿ إلى االعتماد عمى المجاؿ المعرفي

( تـ تصنيفو كمعتمد عمى 9-.فالطالب الذي يحصؿ عمى عالمة )
( تـ تصنيفو 58-.5المجاؿ, والطالب الذي حصؿ عمى عالمة )

 كمستقؿ عف المجاؿ.
باتباع  افإلجراءات تنفيذ الدراسة قاـ الباحث: إجراءات الدراسة.ـى 

 الخطوات اآلتية: 

وذلؾ بعد التأكد مف ، إعداد أداتي الدراسة بصورتيما النيائية -
 دالالت صدقيما وثباتيما. 

وعينة الدراسة مف خالؿ االستعانة  تـ تحديد مجتمع الدراسة -
بطمبة مساؽ العمـو العسكرية لتمثيؿ ىذه الشعب لمتغيرات الجنس 

 والمستوى والتخصص.

توزيع وجمع أداتي االستعانة بعدد مف مساعدي البحث في  تـ -
   بعد التعميمات.  الدراسة

لنقص  استبعدت االستبيانات غير الصالحة لمتحميؿ اإلحصائي -
( وبذلؾ اصبح عدد افراد االستبانات الصالحة لمتحميؿ 35البيانات )

 ( طالبًا وطالبًة. 732)االحصائي 

جراء المعالجات اإلحصائية المناسبة - وذلؾ ، تـ إدخاؿ البيانات وا 
 الستخالص النتائج واإلجابة عف أسئمة الدراسة. 

 
 الدراسة جنتائ .5

النتائج المتعمقة بالسؤال األول ىدل"ما مستوى النضج الديني  :

 " طمبة جامعة اليرموك؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية 

لمستوى النضج الديني عمى المقياس ككؿ المعيارية  األنحرافاتو 
مع مراعاة ترتيب ، وكذلؾ عمى األبعاد عند طمبة جامعة اليرموؾ

كما ىو ، سطاتيا الحسابيةأبعاد المقياس ترتيبًا تنازليًا وفقًا لمتو 
 (.4مبيف في الجدوؿ )

وقد اعتمد المعيار االحصائي االتي لمحكـ عمى مستوى  
النضج االخالقي وفؽ درجات المتوسط الحسابي لالبعاد والدرجة 

(، 2366-3324(، متوسط )3322-1الكمية كما يمي: منخفض )
 (.5-2367مرتفع )
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 4 جدول
 تنازلياً المعيارية لمستوى النضج الديني لدى طمبة جامعة اليرموك مرتبة  األنحرافاتالمتوسطات الحسابية و و  المئوية النسبةو   التكرار

 الديني النضح
 النضج مستوى
 الديني

 التكرار
 النسبة
 المئوية

 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 
 

 المستوى
 1.91 14 ظاىري الدافعية الدينية

4.310 0.53 
 مرتفع

 98.09 718 جوىري

 69.95 512 ظاىري التفكير الديني
2.817 0.63 

 متوسط

 30.05 220 جوىري

 30.87 226 ظاىري االنفتاح الديني
3.347 0.53 

 متوسط

 69.13 506 جوىري

 9.02 66 ظاىري الحدس الديني
3.848 0.57 

 مرتفع

 90.98 666 جوىري

 1.91 14 ظاىري النضح الديني
3.694 0.31 

 مرتفع

 98.09 718 جوىري

المعيارية  األنحرافات( المتوسطات الحسابية و 4يبيف الجدوؿ ) 
مجاؿ  حيث جاء، ج الديني لدى طمبة جامعة اليرموؾلمستوى النض

متوسط حسابي بمغ بأعمى في المرتبة األولى الدافعية الدينية 
بينما جاء مجاؿ التفكير الديني في المرتبة ، وبدرجة مرتفعة، (4035)

. وبمغ متوسطوبدرجة ، (2,857األخيرة بمتوسط حسابي بمغ )
وىي درجة مرتفعة ، (3,69المتوسط الحسابي لمنضج الديني ككؿ )

تعني أف نمط التديف السائد لدى طمبة جامعة اليرموؾ ىو التديف 
 . % مف العينة الكمية98وبنسبة  758حيث كاف عددىـ  لجوىريا

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة  : " النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

( في مستوى النضج الديني α=.0.5) إحصائية عند مستوى الداللة
 ؟"(التخصص األكاديمي، الجنسي الدراسة )تعزى لمتغير 

المتوسطات الحسابية لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب  
المعيارية لمستوى النضج الديني الكمي وفقًا لمتغيري  األنحرافاتو 

( يبيف 5والجدوؿ )، التخصص األكاديمي(، الدراسة )الجنس

المعيارية الخاصة بدرجات  األنحرافاتالمتوسطات الحسابية و 
 مجاالت مقياس النضج الديني.

 5جدول 

 المعيارية لمستوى النضج الديني األنحرافاتالمتوسطات الحسابية و 
 لدى طمبة جامعة اليرموك وفقًا لمتغيري الدراسة

 التخصص الجنس
 المتوسط
 الحسابي

 حرافاآلن
 المعياري

 0.35 3.624 عممي ذكر

 0.37 3.609 إنساني

 0.36 3.616 الكمي

 0.27 3.746 عممي أنثى

 0.29 3.704 إنساني

 0.29 3.720 الكمي

 0.30 3.707 عممي الكمي

 0.31 3.685 إنساني

 

 المتوسطيف بيف ظاىري فرؽ وجود، (5) الجدوؿ مف يالحظ
( ككؿ) الدراسة عينة أفراد لدى الديني بالنضج الخاصيف الحسابييف
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 ؛(التخصص، الجنس) الدراسة متغيري مستويي اختالؼ عف ناتج
 تحميؿ إجراء تـ الذكر؛ السالؼ الظاىري الفرؽ جوىرية مف ولمتحقؽ
 وفقاً ( ككؿ) الدراسة عينة أفراد لدى الديني لمنضج الثنائي التبايف
 (6) الجدوؿ في كما وذلؾ، الدراسة لمتغيري

 6جدول 
لجنس متغير الوفقًا  ستوى النضج الدينيلم نتائج تحميل التباين الثنائي

 والتخصص

 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجة
الحري

 ة

 متوسط
 المربعات

 ف قيمة
 المحسوبة

 الدللة
 اإلحصائية

 1.606 1 1.606 الجنس
17.01

2 
0.000 

 0.289 1.127 0.106 1 0.106 التخصص

 × الجنس
 صالتخص

0.024 1 0.024 0.251 0.617 

   0.094 728 68.710 الخطأ

    731 70.411 الكمي

 

في  ةإحصائي ةلالدذات  ؽو فر  وجود (6) الجدوؿ مف يتضح
 لمتغير عزىت( α=.0.5) الداللة مستوى دعنمستوى النضج الديني 

المتوسط االعمس  لصالحكانت  أف ىذه الفروؽ، حيث يتبيف الجنس
( عدـ وجود فروؽ ذات 6) كما ُيالحظ مف الجدوؿ .( اإلناث)

داللة إحصائية في مستوى النضج الديني ُتعزى لمتغير التخصص 
 .أو تفاعمو مع متغير الجنس

 تأكد مف وجود فرؽ في أثر المتغيراتمف ال افكما واىتـ الباحث
)الجنس, التخصص( عمى أبعاد مقياس النضج الديني بشكؿ 
منفرد, خاصة أف واضعي المقياس في صورتو األصمية أكدوا أف 
المجاالت مستقمة عف بعضيا البعض. ولذلؾ تـ حساب 

المعيارية لكؿ بعد عمى حدٍة وفقًا  األنحرافاتالمتوسطات الحسابية و 
 .(7) كما ىو مبيف في جدوؿ رقـ، ت الدراسةلمتغيرا

 7جدول 
 لدى طمبة جامعة اليرموك وفقًا لمتغيري الدراسة المعيارية ألبعاد النضج الديني األنحرافاتالمتوسطات الحسابية و 

 مجالت
 النضج
 الديني

 التخصص

 الجنس

 

 ذكر الكمي

 

 أنثى

 المتوسط
 الحسابي

 حرافاآلن
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 حرافاآلن
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 حرافاآلن
 المعياري

 الدافعية
 الدينية

 0.51 4.325  0.43 4.419  0.61 4.124 عممي

 0.55 4.301  0.51 4.338  0.67 4.156 إنساني

   0.48 4.369  0.64 4.139 الكمي

 التفكير
 الديني

 0.64 2.832  0.61 2.813  0.70 2.872 عممي

 0.62 2.806  0.62 2.778  0.64 2.913 إنساني

   0.61 2.791  0.67 2.892 الكمي

 اإلنفتاح
 الديني

 0.52 3.358  0.49 3.339  0.58 3.398 عممي

 0.53 3.339  0.52 3.348  0.58 3.303 إنساني

   0.51 3.345  0.58 3.352 الكمي

 الحدس
 الديني

 0.59 3.859  0.55 3.920  0.63 3.729 عممي

 0.56 3.840  0.53 3.879  0.64 3.689 إنساني

   0.54 3.894  0.64 3.710 الكمي
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أف المتوسطات الحسابية لمتخصصات ( 7) الجدوؿ مف يالحظ
العممية ككؿ كانت أعمى ظاىريًا عمى جميع أبعاد المقياس. كما 
ُيالحظ أف المتوسطات الحسابية عمى مجالي الدافعية الدينيةة 

مى منيا ظاىريًا لدى الذكور. كانت أع اإلناثوالحدس الديني لدى 

 الثنائي بايفالت تحميؿ إجراء تـ الظاىري الفرؽ جوىرية مف ولمتحقؽ
 وفقاً  الدراسة عينة أفراد لدى ككؿ الديني النضج ألبعاد المتعدد
 (8) الجدوؿ في كما وذلؾ الدراسة لمتغيري

 8دول ج

 الدراسة لمتغيري وفقاً  ككل الديني النضج مقياس ألبعاد المتعدد الثنائي التباين تحميل نتائج

 المتعددالختبار  األثر
 الختبارقيمة 

 المتعدد

 ف قيمة
 المحسوبةالكمية 

 حرية درجة
 الفرضية

 حرية درجة
 الخطأ

 الدللة
 اإلحصائية

 الجنس
Hotelling's 

Trace 
0.048 8.657 4 726 0.000 

 التخصص
Hotelling's 

Trace 
0.003 0.617 4 726 0.650 

( وجود أثر داؿ إحصائيًا عند مستوى الداللة 8مف الجدوؿ )يتبيف 
(α=0.00 عمى أبعاد مقياس النضج )( لمتغير الدراسة )الجنس

الديني مجتمعة؛ ولتحديد عمى أي  بعد مف أبعاد مقياس النضج 
الديني كاف أثر متغير الدراسة )الجنس(؛ فقد تـ إجراء تحميؿ التبايف 

نضج الديني كؿٍّ عمى حدٍة وفقًا لمتغيري الثنائي عمى أبعاد مقياس ال
 (.9التخصص( وذلؾ كما في الجدوؿ )، الدراسة )الجنس

 9جدول 

 الجنس والتخصص لمتغيري وفقاً  -حدةكل عمى  -الديني النضج مقياس ألبعاد المتعدد الثنائي التباين تحميل نتائج
 المتغير
 التابع

 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 ف قيمة
 المحسوبة

 الدللة
 اإلحصائية

 الدافعية
 الدينية

 0.000 28.227 7.768 1 7.768 الجنس

 0.586 0.297 0.082 1 0.082 التخصص

 0.208 1.587 0.437 1 0.437 التخصص×الجنس

   0.275 728 200.335 الخطأ

    731 208.510 الكمي

 التفكير
 الديني

 0.072 3.256 1.282 1 1.282 الجنس

 0.952 0.004 0.001 1 0.001 التخصص

 0.489 0.480 0.189 1 0.189 التخصص×الجنس

   0.394 728 286.688 الخطأ

    731 288.316 الكمي

 اإلنفتاح
 الديني

 0.877 0.024 0.007 1 0.007 الجنس

 0.344 0.897 0.249 1 0.249 التخصص
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 (9تابع جدول )

 

 0.253 1.308 0.363 1 0.363 التخصص×الجنس

   0.277 728 202.011 الخطأ

    731 202.442 الكمي

 الحدس
 الديني

 0.000 15.442 4.916 1 4.916 الجنس

 0.404 0.698 0.222 1 0.222 التخصص

 0.993 0.000 0.000 1 0.000 التخصص×الجنس

   0.318 728 231.779 الخطأ

    731 236.766 الكمي

وجود فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى الداللة ، (9يتضح مف الجدوؿ )
(α=0.00 بيف المتوسطيف الحسابييف الخاصيف بكؿٍّ مف بعدي )

الحدس الديني( يعزى لمتغير الدراسة )الجنس(؛ ، )الدافعية الدينية
وأما بالنسبة لبعدي التفكير الديني  .رمقارنة بالذكو  اإلناثلصالح 

تبعًا لمتغيري  إحصائياً  الديني فمـ يكف ىناؾ أي فرؽ داؿ اإلنفتاحو 
 الجنس والتخصص.

: " ما النمط المعرفي السائد النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث

 ؟" )مستقل/معتمد( لدى طمبة جامعة اليرموك

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب التكرار لكٍؿ مف المعتمد عمى 
المجاؿ والمستقؿ عف المجاؿ ثـ النسب المئوية مقارنة لمعدد الكمي, 

لمتأكد مف داللة النسب عند المستوى   2كاكما وتـ تطبيؽ اختبار 
( نتائج التكرار 10ويبيف الجدوؿ رقـ ) . (α=0.00اإلحصائي)

 .2كاالمعرفية مع قيمة  األنماطوالنسب المئوية لكؿ نمط مف 

 01جدول  

 لألنماط المعرفية 2كاالتكرارات والنسب المئوية وقيمة 
 النمط

 المعرفي

 النسبة التكرار
 المئوية

 2قيمة كا
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

 الدللة
 اإلحصائية

 03032 1 695.4 54.0 395 معتمد

 46.0 337 مستقؿ

    100.0 732 الكمي

أف النمط المعتمد عمى المجاؿ اإلدراكي ( .5) جدوؿالمف  يتضح
كاف ىو النمط السائد لدى أفراد عينة الدراسة  بنسبة مئوية 

 عف المجاؿ اإلدراكي.% لمنمط المستقؿ 46% مقابؿ 54مقدارىا 

ىل توجد فروق ذات دللة  " النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع:

( في النمط α  =<0.00إحصائية عند مستوى الدللة )
المعرفي )مستقل/معتمد( تعزى لمتغير الجنس والتخصص 

 .؟"األكاديمي

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ أواًل حساب المتوسطات الحسابية  
المعيارية لألنماط المعرفية وفقًا لمتغيرات الدراسة  األنحرافاتو 

 (. 11) المستقمة, فجاءت النتائج كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ
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المتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية لألنماط المعرفية  (00جدول )
 وفقًا لمتغيري الدراسة )الجنس, التخصص(

 التخصص الجنس
 المتوسط
 الحسابي

 اآلنحراف
 المعياري

 3.76 9.760 عممي ذكر

 3.26 7.584 إنساني

 3.68 8.714 الكمي

 3.03 10.676 عممي أنثى

 3.17 8.146 إنساني

 3.34 9.090 الكمي

 3.30 10.383 عممي الكمي

 3.19 8.030 إنساني

   

 المتوسطيف بيف ظاىري فرؽ وجود( 55يتبيف مف الجدوؿ )
  الدراسة عينة أفراد لدى المعرفية باألنماط الخاصيف الحسابييف

 ؛(الجنس، التخصص) الدراسة متغيري مستويي اختالؼ عف ناتج
 الثنائي التبايف تحميؿ إجراء تـ الفرؽ ىذا جوىرية مف ولمتحقؽ

الدراسة،  لمتغيري وفقاً  الدراسة عينة أفراد لدى نماط المعرفيةلأل
 .(21) الجدوؿ في كما وذلؾ

 

 02جدول 
 التخصص( تحميل التباين الثنائي لألنماط المعرفية لدى أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيري الدراسة )الجنس,

 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 ف قيمة
 المحسوبة

 الدللة
 اإلحصائية

 0.008 7.126 74.081 1 74.081 الجنس

 0.000 72.311 751.760 1 751.760 التخصص

 0.522 0.410 4.266 1 4.266 التخصص×الجنس

   10.396 728 7568.466 الخطأ

    731 8625.978 الكمي

يظير وجوُد فرؽ داؿ إحصائيًا السابقة  جدوؿالاعتمادًا عمى نتائج 
مياًل إلى  اإلناث( حيث أظيرت α=.0.0الداللة )عند مستوى 

االستقالؿ عف المجاؿ اإلدراكي أكثر مف الذكور, وكذلؾ كانت 
النتائج دالًة إحصائيًا عند نفس مستوى الداللة وفؽ متغير 
التخصص ولصالح التخصص العممي في ميميـ إلى االستقالؿ 

اعؿ بيف أي أثر لمتفاكي. في حيف أنو لـ يظير عف المجاؿ اإلدر 
 المتغيريف.

ىل توجد عالقة ارتباطية  النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس  " :

المعرفية السائدة في  األنماطالديني وبين  بين مستوى النضج
 ؟" جامعة اليرموك

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب معامؿ االرتباط بيرسوف  
(Pearson بيف مقياس النضج الديني وأبعاده وبيف اختبار )

 ( ىذه العالقات االرتباطية.53المعرفية, ويبيف الجدوؿ) األنماط
 13جدول 

 ه وبينالعالقات اإلرتباطية بين مقياس النضج الديني وأبعاد
 عينة الدراسة المعرفية لدى األنماط  اختبار

 العالقة
 الرتباطية

 النمط المعرفي

 قيمة
 المعامل

 الدللة
 اإلحصائية

 0.996 0.00 الدافعية الدينية

 0.000 0.13 التفكير الديني

 0.006 0.10 الديني اإلنفتاح

 0.058 0.07 الحدس الديني

 0.001 0.12 النضح الديني
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 األنماطيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف العالقة بيف المقياس و  
( بيف 52,.) المعرفية كانت موجبة ومنخفضة بشكؿ عاـ بقيمة

المعرفية ولكنيا كانت دالة  األنماطمقياس النضج الديني واختبار 
, ومعنى ىذا أنو كمما (α=.0.0إحصائيًا عند مستوى الداللة )

االستقالؿ عف  كمما زادازداد مستوى النضج الديني لدى الفرد 
وكمما انخفض مستوى النضج الديني فإف ىذا  ,المجاؿ اإلدراكي

يعني أف الفرد يميؿ إلى االعتماد عمى المجاؿ اإلدراكي. وأما 
بالنسبة ألبعاد مقياس النضج الديني فإف العالقة كانت دالة 
إحصائيًا بنفس مستوى الداللة السابؽ وبعالقة موجبة فقط في 

 يني بقيمةالد اإلنفتاح( و 053.بعدي التفكير الديني بقيمة )
(؛ أي أنو كمما ازداد مستوى التفكير الديني والحدس الديني .05.)

الفرد إلى االستقالؿ عف المجاؿ اإلدراكي,  ىذا عند الفرد كمما ماؿ
 والعكس بالعكس.

 جمناقشة النتائ.6

فيما يتعمؽ بالسؤاؿ المرتبط بالتعرؼ عمى مستوى النضج أوًل: 

، أظيرت النتائج أف الدرجة الكمية لمنضج الديني كانت الديني

( مما يعني أف التديف السائد 3069بمتوسط حسابي مرتفع وىو )
لدى طمبة جامعة اليرموؾ ىو التديف الجوىري, ويمكف عزو ىذه 

وما  في المنطقةالدينية  اإللتزاـالنتيجة إلى عدة أمور؛ منيا طبيعُة 
وقد يساعد   .األسريةجتماعية و االالتنشئة عوامؿ بيا مف  يرتبط

تجعؿ الطالب في في ذلؾ طرح الجامعة لبعض المساقات التي 
مستمر مع موضوعات الديف والتديف والقيـ واألدب والتربية  تواصؿ

 وغيرىا. الحضارة اإلسالمية والمغة العربية و والنظـ االجتماعية 
األولى في  الدافعية الدينية جاءت بالمرتبةبعد أظيرت النتائج أف و 

( وىو معدؿ مرتفع ويميو في 4035تكويف التديف الجوىري بمعدؿ )
، ( وىو أيضًا معدؿ مرتفع3084ذلؾ ُبعد الحدس الديني بمعدؿ )

وىذاف البعداف يشتركاف في كونيما بعديف غريزييف فطرييف يتعمؽ 

األوؿ بالشعور الفطري والثاني بالتفكير الفطري وقدوميما في 
 موؾ.مف التديف عند طمبة الجامعة الير  المراتب األولى

بالفروؽ في النضج الديني حسب مناقشة النتائج المتعمقة ثانيًا: 

أظيرت النتائج فروقًا في مستوى   متغيري الجنس والتخصص،

ُيعزى  . وقداإلناثالنضج الديني ُتعزى لمتغير الجنس ولصالح 
ىذا االختالؼ إلى طبيعة المجتمع األردني واإلسالمي في طبيعة 
تعاممو مع المرأة وكؿ ما يتعمؽ بتشكيؿ ىويتيا الجندرية, فكؿ ما 
يتعمؽ بمنظومة القيـ والديف والعادات االجتماعية يتـ تأكيدىا عمى 

 في ىذه العممية التربوية تشترؾ الفتاة بشكؿ أكبر مف الشاب, و 
األسرة والتنشئة األسرية انتياءًا  مفت المجتمع بدءًا كؿ مؤسسا

بالجامعات والمؤسسات الكبرى. كما أف معيقات التديف التي 
تتعرض ليا الفتاة في المجتمعات العربية أقؿ منيا لدى الذكور, 
فالشاب الذي ُيسمح لو بالخروج والتأخر لياًل وبالتالي التعرض 

لبيئة يكوف عرضة أكثر في لمعيقات التديف المعروفة في ىذه ا
 .ىذه الفترة مف عمره لمبعد عف التديف

، طمبةاللدى  لنمط المعرفي السائدثالثاً  با: مناقشة النتائج المتعمقة 

فقد أظيرت النتائج أف النمط المعرفي السائد لدى طمبة جامعة 

وىي بيذه النتيجة  اليرموؾ ىو االعتماد عمى المجاؿ اإلدراكي,
عزو ىذه النتيجة إلى عدة مكف وي .[21]دراسة العنوزمتوافقة مع 

منيا أسباب اجتماعية حيث أف طبيعة المجتمع األردني ، أسباب
بشكؿ خاص والمجتمع العربي بشكؿ عاـ ىي طبيعة تعاونية 

وييتـ بتأييد  اإلنسانيةتكافمية اجتماعية ييتـ الفرد فييا بالعالقات 
ي ينعكس عمى أنماط األمر الذ ؛ويحتاج إلى دعميـ اآلخريف

 .أفراده وطبيعة إدراكيـ لممؤثرات البيئية

سيادة ىذا النمط المعرفي إلى أسباب تربوية سيادة ىذا النمط المعرفي إلى أسباب تربوية يفسر يفسر كذلؾ كذلؾ           
. فطرؽ . فطرؽ الجامعاتالجامعاتتمارس سواًء في المدارس التعميمية أو في تمارس سواًء في المدارس التعميمية أو في 

التدريس ال تشجع الطالب عمى البحث العممي واالستقاللية التدريس ال تشجع الطالب عمى البحث العممي واالستقاللية 
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جعؿ جعؿ   والجدؿ التي تعمؿ عمىوالجدؿ التي تعمؿ عمىالشخصية باتخاذ القرارات والنقاش الشخصية باتخاذ القرارات والنقاش 
   مركز الضبط لمطالب داخميًا.مركز الضبط لمطالب داخميًا.

فروؽ في النمط المعرفي رابعًا:  بالمناقشة النتائج المتعمقة 

فقد ، الجنس والتخصص األكاديمي يمتغير حسب )مستقؿ/معتمد( 
, أي أف اإلناثأظيرت النتائج وجود فرؽ داؿ إحصائيًا لصالح 

كف مستقالت عف المجاؿ اإلدراكي في حيف أف الذكور  اإلناث
كانوا معتمديف عمى المجاؿ اإلدراكي, وىذه النتيجة جاءت مخالفة 

عمى طمبة جامعة اليرموؾ, ولكنيا في الوقت  [21] لدراسة العنوز
 ي الكويت ودراسةف[17]  لدراسة الشرقاوي نفسو جاءت موافقة

حيث أظيرت ىذه  ,في البيئة األردنية [28] عوضو  فعميا
تفسر ىذه النتيجة أكثر استقالاًل مف الذكور. و  اإلناثالدراسات أف 

إلى االستقالؿ إلى سعي الفتاة األردنية والعربية  اإلناثميؿ الى 
ثبات قدرات الفتاة العربية بالتميز واإلبداع )مبدأ ا  إلى تحقيؽ و 

ـ الذكور التعويض( خاصة في ظؿ ما ُيشاع في المجتمع مف تقدّ 
في القدرات العقمية واإلبداعية والقيادة والريادة, فمثؿ  اإلناثعمى 

ىذه النتائج كانت تظير أيضًا في التحصيؿ العممي واختبارات 
  .لقيادية في البيئة العربيةا األنماطالذكاء و 

فقد أظيرت النتائج وجود فرؽ  التخصصوأما بالنسبة ألثر متغير 
 اإلنسانيالعممي والتخصص األدبي  داؿ إحصائيًا بيف التخصص

, حيث أظير طمبة التخصصات العممية مياًل نحو العمميلصالح 
 اإلنسانيةممجاؿ في مقابؿ طمبة التخصصات ساالستقالؿ عف ا

عزو ىذا  . ويمكفنحو االعتماد عمى المجاؿ ا ميالً الذيف أظيرو 
طبيعِة التخصصات العممية, حيث أنيا تخصصات  االختالؼ إلى

يدية تحميمية يحتاج الطالب فييا إلى مستويات عميا مف تجر 
 .التحميؿ والتركيب وعزؿ المؤثرات الجانبية والدقة الرياضية وغيرىا

عالقة بين مستوى النضج لخامسًا : مناقشة النتائج المتعمقة با

قد ل، المعرفية السائدة في جامعة اليرموك األنماطالديني و 

بيف النضج الديني  إرتباطية موجبةأظيرت النتائج وجود عالقة 

كما أظيرت النتائج أف البعديف المذيف أثرا عمى  المعرفية. األنماطو 

ويمكف  ,الديني اإلنفتاحىذه العالقة ىما ُبعدي التفكير الديني و 

فكاًل مف  إلى طبيعة البعديف المعرفية العقمية,يجة ىذه النتعزو 

الديني يدؿ عمى عمميات عقمية معرفية  اإلنفتاحالتفكير الديني و 

فكمما زادت درجة  المعرفية؛ األنماطؿ طبيعي بمتغير بط بشكتتر 

الديني الذي معناه امتالؾ الفرد لمتفكير  اإلنفتاحالتفكير الديني و 

الناقد والمرف والتفكير اإلبداعي كما أنو يعني امتالؾ القدرة عمى 

ر المنطقي والعقمي في البحث ربط الديف بالقضايا الوجودية والتفكي

 كمما زادت ىذه القدراتو  ليات النقد الذاتي,آعف الديف ثـ استعماؿ 

  .مى االستقالؿ عف المجاؿ اإلدراكيدؿ عمى قدرة الفرد ع

عزو ىذه النتائج إلى طبيعة إصدار األحكاـ الدينية عزو ىذه النتائج إلى طبيعة إصدار األحكاـ الدينية   يمكفيمكفكذلؾ كذلؾ 
فات فات األحكاـ والتصر األحكاـ والتصر   يةيةف غالبف غالبحيث إحيث إ  في المجتمع األردني والعربي,في المجتمع األردني والعربي,
باء" دوف التشجيع عمى البحث والتفكير باء" دوف التشجيع عمى البحث والتفكير الدينية مبنية عمى "تقميد األالدينية مبنية عمى "تقميد األ

ي مف التفكر ي مف التفكر القرآنالقرآن  التعبيرالتعبيرالديني كما ىو الحاؿ في الديني كما ىو الحاؿ في   اإلنفتاحاإلنفتاحو و 
والتدبر والنظر والبحث عف البراىيف. وعمى ىذا فالمتديف جوىريًا والتدبر والنظر والبحث عف البراىيف. وعمى ىذا فالمتديف جوىريًا 

مف مف   لخروجلخروجلمؤثرات البيئية الدينية والمؤثرات البيئية الدينية واالقدرة عمى التحرر مف االقدرة عمى التحرر مف ا  لديولديو
مما يعني أنو يميؿ إلى مما يعني أنو يميؿ إلى   ,,مجرد التقميد لمديف السائد في مجتمعومجرد التقميد لمديف السائد في مجتمعو

  ,,االستقالؿ عف المجاؿ اإلدراكي, فقراره ذاتي نابع مف داخمواالستقالؿ عف المجاؿ اإلدراكي, فقراره ذاتي نابع مف داخمو
بخالؼ المتديف ظاىريًا الذي يكتفي بتقميد الديف السائد والعادات بخالؼ المتديف ظاىريًا الذي يكتفي بتقميد الديف السائد والعادات 

            . . بما يحيطو مف سموكات دينيةبما يحيطو مف سموكات دينيةوالتقاليد ويمتـز ظاىريًا والتقاليد ويمتـز ظاىريًا 

التي بينت التي بينت   [[2222]]وولكروولكرلنتائج متوافقة مع دراسة لنتائج متوافقة مع دراسة ىذه اىذه اجاءت جاءت و و           
أف التديف المرتفع يرتبط مع التفكير المنطقي والبحث والتشكؾ مف أف التديف المرتفع يرتبط مع التفكير المنطقي والبحث والتشكؾ مف 

فؽ مع دراسة دوفر فؽ مع دراسة دوفر وىي كذلؾ تتوىي كذلؾ تتالمعمومات بدرجة إيجابية, المعمومات بدرجة إيجابية, 
التفكير الفضولي والموضوعي التفكير الفضولي والموضوعي   أكدت وجودأكدت وجودالتي التي   [[3344]]خريف خريف آآو و 

وأما بالنسبة لشخصية وأما بالنسبة لشخصية   والتأممي والعممي عند المسمميف المتدينيف.والتأممي والعممي عند المسمميف المتدينيف.
المستقؿ عف المجاؿ التي أكدت الدراسات واألدب السابؽ أنو ال المستقؿ عف المجاؿ التي أكدت الدراسات واألدب السابؽ أنو ال 

وأنو قوي الشخصية وأنو مبدع وطموح وأنو وأنو قوي الشخصية وأنو مبدع وطموح وأنو   اآلخريفاآلخريفييتـ بنقد ييتـ بنقد 



 2012، تشرين أول –( 9(، العذد )1التربوية المتخصصة، المجلذ )المجلة الذولية 

 

537 

 

  واضح المشاعر كما ىو الحاؿ في دراسة ىيساكر وأخريفواضح المشاعر كما ىو الحاؿ في دراسة ىيساكر وأخريف
ىـ بناًء ىـ بناًء راءراءآآت اف المستقميف عف المجاؿ يبنوف ت اف المستقميف عف المجاؿ يبنوف التي أظير التي أظير [[3355]]

دلة بخالؼ المعتمديف الذيف يتأثروف دلة بخالؼ المعتمديف الذيف يتأثروف وقوة األوقوة األعمى مصداقية عمى مصداقية 
    ..بالخطابات االجتماعيةبالخطابات االجتماعية

 التوصيات.7

إجراء المزيد مف الدراسات لمكشؼ عف أثر الديف - 

اإلسالمي بالعمميات المعرفية, ثـ استثمارىا في برامج تعميمية 

بداعية وتنموية.  وا 

الدينية  األنماطإجراء المزيد مف الدراسات حوؿ موضوع - 

مع التأكيد عمى المنيجية المعيارية )اإلسالمية( إلى جانب 

 االستفادة مف المنيجية الوضعية. 

الديني مع أبعاد أخرى مف بالنضج إجراء دراسات تتعمؽ - 

  .المعرفية  األنماط

 المراجع

 العربية:المراجع أ.

، مقياس االتجاىات الدينية(، 2010النوبي, محمد. ) [1] 
 صفاء لمنشر والتوزيع.عماف: دار 

القراف الكريـ [2]   
، ترجمػػػة سػػػميرة عمػػػـ الػػػنفس الػػػديني( 1978بيػػػرت ، سػػػيرؿ ) [3]

 ،دار األفاؽ الجديدة، بيروت.1عبدة ،ط
دار  ، القاىرة:القرآف وعمـ النفس(، 1982نجاتي, محمد. )  [ [4

 الشروؽ.
: دار ، مصرعمـ النفس الديني(، 1993موسى, رشاد. ) [5] 

 المعرفة.عالـ 
 ،عمـ النفس التربوي في اإلسالـ(، 2005التؿ, شادية. ) [6]

 عماف: دار النفائس لمنشر والتوزيع. 

، اربد: الشخصية مف منظور إسالمي(، 2006التؿ, شادية. ) [7]
 دار الكتاب الثقافي.

 ،السموؾ اإلنساني في اإلسالـ(، 2007عبد العاؿ, محمد. ) [8]
 والتوزيع.عماف: دار المسيرة لمنشر 

األساليب المعرفية في بحوث (، 1995الشرقاوي, أنور. ) [11]
القاىرة: مكتبة  ،التربية فيعمـ النفس العربية وتطبيقاتيا 

 اآلنجمو المصرية.
(، التوجو 2005الحجار, بشير ورضواف, عبد الكريـ. ) [15]

مجمة الجامعة نحو التديف لدى طمبة الجامعة اإلسالمية بغزة، 
-269: 1 (14) ،ة )سمسمة الدراسات اإلنسانية(اإلسالمي
289. 

, عدناف. ) [16] عمـ النفس المعرفي: النظرية (، 2005العتـو
 عماف: دار المسيرة. ،والتطبيؽ

 ،عمـ النفس المعرفي المعاصر(، 1992الشرقاوي, أنور. ) [17] 
 القاىرة: مكتبة اآلنجمو المصرية.

النفس المعرفي: في عمـ (، 2009الفرماوي, حمدي. ) [18]
عماف: دار صفاء  ،األساليب المعرفية بيف النظرية والتطبيؽ

 لمنشر والتوزيع.
النمط المعرفي السائد لدى طمبة (، 2003العنوز، سعد. )[21] 

، رسالة ماجستير جامعة اليرموؾ في ضوء بعض المتغيرات
 جامعة اليرموؾ. غير منشورة:

(، التديف 2008فؤاد. ) ،حسيف وطالفحة ،القحطاني [24]
 وعالقتو بالجمود الفكري )الدجماتية(: دراسة ميدانية عمى طمبة

سمسمة       ،كمية المعمميف لمدينة تبوؾ، مؤتة لمبحوث والدراسات
 .238-219: 4( 23) ،نسانية و االجتماعيةالعمـو اإل

اختبار األشكاؿ  (،1986عزت. ) ،خميؿ وعوض ،ميافع [28]
بالمغة العربية، وحدة االختبارات  -الصورة الجمعية-المتضمنة
 جامعة األردنية: عماف.ال ،والمقاييس
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(، أثر النمط المعرفي 2006محمد. ) ،الخطيب [29]
واستراتيجيات حؿ المشكمة في القدرة عمى حؿ المشكالت 

، رسالة دكتوراة غير منشورة: جامعة الرياضية واالجتماعية
 اليرموؾ.

(. العالقػة بػػيف مركػز الضػػبط 1993الجػابري، عبػد الكػػريـ. ) [30]
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Abstract 
 

     This study aimed to explor the relationship between religious maturity and cognitive styles 

among Yarmouk university students. In order to achieve the aim of the study, the religious 

maturity scale and the Group-Embeded Fiqure Test were used. The study's sample consisted of 

(732) male and female students from Yarmouk university. The result of the study showed a high 

level of religious maturity on the general score and among all domains except the religious 

thinking which was low.  Also, scores on the Group-Embeded Fiqure Test show that students 

have a tendency to be field-independ.  The study found a positive statically significant 

difference at  ( α= 0.05) between the level of the religious maturity and the cognitive biases as 

overall, and this relation connected between the level of religious thinking, religious openness 

and the  independent  pattern from the comprehensive domain.  The results also showed that 

there is a statically significant difference in the religious maturity level due to vairiation in 

gender in favor of females, while there was no statically significant difference in religious 

maturity refers to the academic specification variable.  

 

Key words: religious maturity, cognitive style, Field dependent, Field independent. 

 
 

 
 
 

 

 


